
                                                                                                                                                                                                                                                               

FAQ 

1. Čo je to Melodica anitracism listening? 

Melodica event - anitracism listening je harmonické spojenie 
príjemných melódií, zvukov do jedného celku, umocnené v 
vzájomnom porozumení a tolerancii. Ide o projekt jedinečný 
v celom levickom okrese, ktorého cieľom je „po hudobnej 
stránke“ bojovať proti rasizmu a doprovodným programom 
poukazovať na tento aktuálny problém. 

2. Aká hudba sa hrá na Melodice? 

Projekt MELODICA je žánrovo zaradení do oblasti modernej 
elektronickej hudby, prostredníctvom ktorej chceme osloviť 
hlavne mladú generáciu. Melodica dáva priestor Live actom 
ako i djom. Ide o multižánrový event, ktorý zastrešuje hudobné 
štýly od minimalu, tech-housu, melodic techna až po break 
beat, electro, house, dubstep, či liquid drum and bass. 

3. Prečo práve mladú generáciu? 

Pretože práve medzi mladou generáciou je tento problém 
najmarkantnejší. Ako bolo mnohokrát poznamenané, ľudstvo 
je x - spôsobmi spájané. Jednou z alternatív je hudba a práve 
touto cestou chceme presadiť myšlienku: „Rasizmus je aj Tvoj 
problém!“ 

4. Prečo organizácia LPR (Ľudia proti rasizmu)? 

Každá slovenská nezisková organizácia má možnosť 
spolupracovať či angažovať sa počas event –u Melodica. 
Rasizmus je dosť silný pojem nielen na Slovensku ale aj vo 
svete. Cieľom Melodici nie je ľahostajná provokácia, ale 
práve naopak, počas event –u sú otvorené dvere pre 
každého!  

5. Ako sa pripravuje organizácia na event Melodica? 

Na každý event sa organizácia LPR pripravuje. Okrem 
dekorácie v podobe tričiek, plagátov, ktoré visia po stenách 
podniku, sa po stoloch ešte priložia propagačné materiály, 



 t.j. letáky. K propagačným  materiálom sa prikladajú aj 
nálepky.  A členova združenia sú plne k dispozícii  pre 
pripadné otázky či diskusiu. 

6. Je Melodica nezisková? 

Áno, Melodica je neziskový event. , resp. benefičný koncert. 
Všetky vyzbierané peniaze putujú priamo do kasy LPR. Všetci 
hudobní hostia, čo podporia túto akciu, zahrajú bez nároku 

na honorár (vyplatené im bude cestovné, občerstvenie 
a darček pre hosťa od LPR). Doposiaľ Melodicu podporili: 
Sonority LIVE (CZ), Raganova LIVE, Craquetone LIVE, Quibix 
LIVE, Damohl33, JazzCause, Kaizels a ďalší. 

7. Ako súvisí vstupné s Melodicou, ba dokonca s LPR? 

Na každom event –e sa vyberá symbolické vstupné vo výške 
jedného eura (konverzný kurz 30,126 SKK), 1,50 € (45,189 SKK) alebo 2 
€ (60,252 SKK) na osobu. V cene okrem príjemnej hudby, je vždy  
pre niekoho prekvapenie, ktoré si pripraví organizácia LPR 
alebo team Melodica. Občerstvenie, vodná fajka sú taktiež v 
cene.  

8. Po ukončení event –u, kde ďalej putujú vyzbierané peniaze? 

Po ukončení event –u sa prostredníctvom vyzbieraných 
peňazí vyplatí aparatúra, cesta na benzín, alebo autobusový 
či vlakový lístok pre hudobných hostí a v neposlednom rade 
sa zaplatia služby sbs, ktorá vyberá vstupné a dbá o poriadok. 
Všetky zvyšné peniaze putujú do kasy organizácie LPR a sú 
použité výhradne pre jej sebarealizáciu, potreby a pre ďalšie 
pokračovanie eventu.  

9. Kde sa uskutočňuje event? 

Melodica prebieha v nočných a skorých ranných hodinách 
v levickom podniku.  Prvotná myšlienka bola, príjemné 
posedenie pri hudbe. Avšak po prvom diely sme zrealizovali 
tanečný parket (na podnet návštevníkov eventu). 
Momentálne podnik, kde sa Melodica koná, má v čistom 
kapacitu pre 80 – 100 návštevníkov, miest na sedenie 30 – 50, 
parket je určený pre 25 – 35 ľudí.  Samotný priestor vytvára 
príjemnú a rodinnú atmosféru. Návštevnosť eventu je 100-120 
ľudí. 

 

 



10. Keďže sa event koná v nočných a skorých ranných hodinách 

majú naň prístup aj mladiství? 

V prvom rade nezodpovedáme za vychádzky mladistvých, 
ale pri vstupe dbáme o to! Pri vstupe návštevník musí 
zodpovedať otázke “či si plnoletý/á alebo nie si ”a preukázať 
sa občianskym preukazom bez akýchkoľvek pripomienok.  
Mladšia a staršia generácia sa odlišuje rôznymi farbami 

náramok, ktoré získajú po zaplatení na vstupe. Práve tieto 

náramky slúžia aj na jednoduchšiu orientáciu pri nalievaní 

alkoholický nápojov pri bare, kedy opäť platí zákon o zákaze 

nalievania alkoholu, či zákaze predaja cigariet mladším ako 

18 rokov! 

 

Team Melodica 

 

Organizácia LPR 

 


